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هنگامی که یکی از شما غذایی میخورد ،یک سوم بطن را برای غذا و یک سوم
آن را برای نوشیدنی و یک سومش را برای تنفس قرار بدهد.

بایدبرایگسترشفعالیتهایسازمان
فرهنگوارتباطاتتالشکنیم
وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی در مراســم معارفــه
رئیــس جدیــد ســازمان فرهنــگ و ارتباطــات تأکیــد
کــرد کــه هیــچ بهانـهای بــرای عــدم ایجــاد تحــول در
ســازمان وجــود نــدارد.
مراســم تودیــع و معارفــه رئیــس ســازمان فرهنــگ و
ارتباطــات اســامی دقایقــی پیــش بــا حضــور وزیــر
فرهنــگ و ارشــاد اســامی ،حجتاالســام قمــی
و جمعــی از رایزنــان فرهنگــی در ســازمان فرهنــگ و
ارتباطــات اســامی برگــزار شــد.
در ایــن مراســم ،محمدمهــدی اســماعیلی وزیر فرهنگ
و ارشــاد اســامی در ســخنانی گفــت :آقــای ابراهیمــی
ترکمــان در دوره تحریــم و شــرایط ســخت تــاش و
کوشــش زیــادی کردنــد و بنــده راضــی نبــودم قبــل از
اتمــام مأموریــت ســه سالهشــان ســازمان را تــرک کنند
امــا از همــان روز اول و در همان اولین جلســات شــورای
معاونــت ،اینقــدر اصــرار کردنــد کــه در نهایــت مجبــور
بــه تمکیــن درخواســت ایشــان شــدم .آقــای ابراهیمــی
ترکمــان کارهــای زیــادی انجــام داد و حــاال ایــن
مســئولیت بــه فــرد دیگــری محــول شــده اســت .البته
امیــدوارم در بخشهــای دیگــر نظــام در خدمــت آقــای
ابراهیمــی خواهیــم بــود و در مســئولیتهای مهمتــر از
ایشــان اســتفاده میکنیــم .بایــد اشــاره کنــم کــه آقای
رئیسجمهــور شــخصاً بــه بنــده گفــت کــه از زحمــات
ایشــان تشــکر کنیــد و مــن در ایــن جلســه این تشــکر
را بــه ایشــان ابــاغ میکنــم.
اســماعیلی بــا اشــاره بــه انتخاب رئیــس جدید ســازمان
گفــت :دربــاره رئیــس جدیــد ســازمان همیــن مســیر
ســعی شــد؛ همانطــور کــه بارهــا اشــاره کــردهام نگاهم
بــه ســازمان فرهنــگ و ارتباطــات و دیگــر بخشهــای
فرهنگــی تحولــی اســت چراکــه تحــول ،تکلیــف رهبــر
معظــم انقــاب بــه ماســت .بــه بیانــات ایشــان در چند
ســال اخیــر دقــت کنیــد؛ ایشــان امــام خمینــی را
امــام تحــول معرفــی میکنــد و یــا در چهــل ســالگی
انقــاب ســخن از تحــول میزننــد .بازســازی انقالبــی
دســتگاههای فرهنگــی مســئولیت مهمی اســت کــه در
حــوزه بینالمللــی شــامل ســازمان فرهنــگ و ارتباطات
اســامی میشــود.
وزیــر ارشــاد بــا اشــاره بــه رونــد انتخــاب رئیــس جدیــد
بــرای ســازمان فرهنــگ و ارتباطــات اســامی گفــت:
بیشــترین تــاش را کــردم کــه انتخــاب خوبــی انجــام
دهــم ،بنــده مأمــور رصــد و ارزیابــی برنامــه تحــول در
همــه دســتگاههای فرهنگــی دولــت هســتم و عــاوه بر
وزارت ارشــاد ،برنامههــای فرهنگــی بقیــه وزارتخانههــا
را نیــز زیــر نظــر دارم ،بــر همیــن اســاس و در همــان
روزهــای ابتدایــی مســئولیت تیمــی را بــه ســازمان
فرهنــگ و ارتباطــات فرســتادم و سلســله جلســاتی
برگــزار شــد.
وی ادامــه داد :جمعــی از کارشناســان در دانشــگاه از
یــک ســال پیــش مطالعاتــی داشــته و روی برنامههــا
و فعالیتهــای ســازمان آسیبشناســی داشــتند و
نقــاط ضعــف و قــوت آن را احصــا کــرده بودنــد کــه
آنــان نیــز بررســی شــد .عــاوه برایــن بــا  15نفــر از
رایزنــان فعلــی و قبلــی ســازمان گفتوگــو کــردم
تــا در نهایــت بــه انتخــاب خوبــی برســیم .بــا ایــن
جمعبنــدی و بــا هماهنگــی کــه بــا بــرادر عزیزمــان
حجتاالســام قمــی داشــتیم مشــورت کردیــم و در دو
جلســه شــورای عالــی نتایــج را بــه بحــث و گفتوگــو
توگوهــای بســیار جــدی و عمیقــی
گذاشــتیم کــه گف 
بــود .در دو جلســه شــورا موضوعــات جــدی مطرح شــد
و دربــاره آســیبها و قوتهــا صحبــت کردیــم کــه در
نهایــت ماحصــل ایــن جلســات تقدیــم رهبــر معظــم
انقــاب شــد .بنابرایــن اگــر امــروز اینجــا حضــور داریم،
فرآینــدی عملی ،کارشناســی و خداپســندانه طی شــده
اســت .بایــد تأکیــد کنــم کــه آقــای ایمانیپــور گزینــه
بنــده از داخــل ســازمان بــرای ریاســت آن بود و شــورای
عالــی نیــز اعتمــاد کــرد و ایشــان را بــه رهبــر معظــم
انقــاب معرفــی کردیــم.
وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی ادامــخ داد :مــن بــه
عنــوان وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی بــه او گفتــم
کــه هیــچ بهانـهای برای عــدم ایجاد تحــول در ســازمان
نداریــم .اگــر آقــای ابراهیمــی روزی با  12میلیــون یورو
اینجــا را اداره میکــرد و اکنــون بــه  4میلیــون یــورو
رســیده اســت بازهــم عــذری نداریــم کــه در موقعیــت
فعلــی بمانیــم و ارتقایــی صــورت نگیــرد .بنــده پشــت
ســر همــه برنامههــای تحولــی ایشــان هســتم و آنهــا
را بــه صــورت جــدی دنبــال میکنــم ،همــه مــا اتفــاق
نظــر داریــم کــه بایــد فعالیــت فرهنگــی در عرصــه
بینالمللــی را بــا حضــور نیروهــای تحــول خــواه ،جوان
و انقالبــی دنبــال کنیــم .اســاس این ســازمان بر اســاس
تقــوا ،خــرد و کارآمــدی اســت و نیروهــای مومنــی در
اینجــا جمــع شــدهاند کــه تاکنــون کارهــای خوبــی
انجــام دادنــد .بایــد بــا کمــک عزیــزان در شــورای عالــی
ســازمان در راه گســترش فعالیتهــای فرهنگــی ایــن
ســازمان در عرصــه بینالمللــی تــاش کنیــم.
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فروش اینترنتی مرغ گرم از هفته آینده

وزیــر جهادکشــاورزی از توزیــع شــکر ،روغــن،
برنــج و مــرغ گــرم بــا نــرخ تعزیراتــی بــه صــورت
هوشــمند اینترنتــی درب منــزل در کنــار مــرغ
منجمــد و تخــم مــرغ گــرم ،از هفتــه آینــده خبــر
داد.
ســید جــواد ســاداتی نــژاد بــا بیــان اینکــه تمرکــز
مــا در مــاه هــای اول آغــاز بــه کار دولــت تأمیــن
امنیــت غذایــی و تــاش بــرای ســاماندهی بــازار
اقــام اصلــی از جملــه مــرغ و تخممــرغ بــوده
اســت ،گفــت :در ایــن راســتا توانســتیم بــازار مــرغ
و تخــم مــرغ را بــه گونــه ای مدیریــت کنیــم کــه از
روزهــای آینــده تــا پایــان ســال شــرایط مطلوبــی در
ایــن بخــش هــا را شــاهد خواهیــم بــود.
وی ادامــه داد:بــرای تامیــن اقــام مــورد نیــاز شــب
عیــد و بعــد از آن مــاه رمضــان برنامــه ریــزی هــای
الزم انجــام شــده اســت و همچنیــن بسترســازی
بــرای کشــت قــراردادی ،خریــد دام مــازاد
روســتاییان و عشــایر و ســند دار کــردن اراضــی
کشــاورزی نیــز در دســتور کار قــرار گرفتــه اســت.
وزیــر جهادکشــاورزی اضافــه کــرد :تامیــن امنیــت
غذایــی وظیفــه جهــاد کشــاورزی و بــر عهــده

کشــاورزان و دامــداران اســت .برنامــه ریــزی مــا
در زمینــه پایــداری و تامیــن بــازار اســت و قطعــا
امنیــت غذایــی برقــرار خواهــد شــد.
بــه گفتــه وی تــا قبــل از دولــت ســیزدهم همیشــه
بحــث ایــن بــود کــه بایــد در حــوزه غــذا فرمانــده
یکــی باشــد .نــه اینکــه بخشــی از وظایــف بــر عهده
وزارت جهــاد کشــاورزی و بخشــی نیــز دســت
وزارت صمــت باشــد .همانطــور کــه اســتحضار
داریــد قانــون انتــزاع در دولــت قبــل دو ســال لغــو
شــد و در آخریــن روزهــای دولــت قبــل وظایــف
وزارت جهــاد بازگردانــده شــد .ولــی اجرایــی شــدن
آن در دولــت ســیزدهم رخ داد و کل زنجیــره از
تولیــد تــا توزیــع بــه وزارت جهــاد واگــذار شــد.
*همــکاری بــا بســیج در بازرســی بــازار
مــواد غذایــی
ســاداتی نــژاد در ادامــه گفــت :وزارت جهــاد
کشــاورزی در طــول  40ســال گذشــته هیــچ زمــان
در حــوزه بــازار مــواد غذایــی نبــوده اســت .مــا در
بازرســی هیــچ تجرب ـهای نداشــتیم .اخیــرا امــا بــا
همــکاری و همراهــی وزارت صمــت بحــث بازرســی
در بــازار اقــام غذایــی را هــم بــه عهــده گرفتیــم که
البتــه تــا ایــن وظایــف بــه طــور کامــل در اختیــار
وزارت جهــاد قــرار بگیــرد مــدت زمانــی طــی
خواهــد شــد .همچنیــن در ایــن راســتا از نیروهــای
بســیج در بازرســی هــا کمــک گرفتــه ایــم.
*قیمــت هــای دســتوری پایــداری تولیــد را
از بیــن مــی بــرد
وی در بخــش دیگــری از صحبــت هایــش بــا اشــاره
بــه اینکــه قیمــت هــای دســتوری عــدم پایــداری
در تولیــد را بــه همــراه خواهــد داشــت ،گفــت :بایــد
کاری کنیــم کــه تولیــد پایــداری داشــته باشــد.
تولیــد خــط قرمــز مــا اســت و نبایــد قطــع شــود.
بــرای پایــداری تولیــد نمــی توانیــم تولیدکننــده
را مجبــور کنیــم کــه محصولــش را زیــر قیمــت

مدیر مسئول :سید حسین ساداتی نژاد
مدیر بازرگانی :فاطمه بصیرتی

تمــام شــده بفروشــد .بــرای مثــال قیمــت مــرغ
بــرای مصــرف کننــده  31هــزار تومــان تعییــن شــده
اســت بــا ایــن قیمــت تعییــن شــده تولیــد اقتصــادی
و پایــدار اســت و اگــر کمتــر از مقــدار باشــد تولیــد
غیــر اقتصــادی میشــود.
وی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه قیمــت مــرغ در
بــازار بیــش از  31هــزار تومــان اســت ،گفــت :در
حــال حاضــر در میادیــن میــوه و تــره بــار مــرغ
بــا قیمــت 31هــزار تومــان بــه مصــرف کننــدگان
عرضــه میشــود کــه در برخــی اســتانها نیــز
حتــی کمتــر از ایــن مقــدار اســت البتــه در برخــی
مغــازه هــا هــم قیمــت مــرغ بــه  35هزارتومــان هــم
مــی رســد ولــی تــاش کردیــم کــه همــواره قیمتهــا
کاهشــی باشــد.
* کاهــش مــدت زمــان ارســال نهــاده هــا/
تامیــن ارز انجــام شــده اســت
وی در ادامــه بــه اقدامــات جهــاد کشــاورزی در
خصــوص تامیــن امنیــت غذایــی اشــاره کــرد و
گفــت :در حــوزه طیــور ،گاوداری صنعتــی و دام
روســتایی تــاش کردیــم کــه تاخیــر در تحویــل
نهــاده هــا را بــا تامیــن ارز کاهــش دهیــم و بــا
کمــک بانــک مرکــزی ارز آذرمــاه نهــاده هــا نیــز
تامیــن شــده اســت.
*جوجه ریزی در مهرماه بسیار کم بود
ســاداتی نــژاد کــه در یــک برنامــه تلویزیونــی
صحبــت مــی کــرد ،گفــت :همچنیــن توانســتیم
میــزان کســری موجــود در بــازار را احصــا کنیــم.
مــا در تامیــن گوشــت مــرغ و تخــم مــرغ در مهــر
و آبــان بــه دلیــل کاهــش جوجــه ریــزی کمبــود
داشــتیم .بخشــی از نیــاز بــازار بــه مــرغ را بــا مــرغ
منجمــد تامیــن کردیــم .همچنیــن مهرمــاه کمتریــن
میــزان جوجهریــزی انجــام شــده بــود بــه همیــن
دلیــل تخــم مــرغ نطفــه دار وارد کردیــم و بــا بــازار
رســانی بــازار آنهــا را کنتــرل کردیــم .از طرفــی

بازرگانی09139626386 :

توزیــع هوشــمند را نیــز آغــاز کردیــم .ســازمان
تعــاون روســتایی متولــی بازاررســانی هوشــمند
شــده اســت کــه مــرغ منجمــد و تخــم مــرغ را بــا
قیمــت تنظیــم بــازار تحــت پلتفــرم مشــخصی بــه
صــورت اینترنتــی بــه دســت مــردم درب منــازل
مــی رســاند .برایــن اســاس روزانــه  300تــن اقــام
مذکــور در شــهر تهــران بــه ایــن شــیوه توزیــع مــی
شــود .ایــن طــرح از روزهــای گذشــته در کــرج و
اصفهــان آغــاز شــده و در شــیراز و مشــهد هــم بــه
زودی آغــاز بــه کار خواهــد کــرد.
*توزیع هوشمند شکر ،روغن و برنج
وی افــزود :از هفتــه آینــده شــکر ،روغــن و برنــج
نیــز بــا قیمتهــای تعزیراتــی بــه اقــام توزیــع
هوشــمند درب منــازل اضافــه خواهنــد شــد.
هرچــه از ســامانه هوشــمند بیشــتر اســتفاده کنیــم
دســت واســطه هــا در ایــن بیــن کــم خواهــد شــد.
همچنیــن بــرای میــوه شــب عیــد هــم قصــد داریــم
از توزیــع هوشــمند اســتفاده کنیــم.
*107هــزار راس دام عشــایر و روســتایی
خریــداری شــد
وزیــر جهــاد کشــاورزی در ادامــه بــه خریــد
حمایتــی دام عشــایر اشــاره کــرد و گفــت:
امســال بــا دام مــازاد عشــایر مواجــه شــدیم.
البتــه مشــکل جدیــدی نیســت .عشــایر بــه
قیمتــی کــه دالالن دام هایشــان را میخریدنــد،
اعتــراض داشــتند .بــرای همیــن بــه منظــور
حمایــت از عشــایر و روســتاییان خریــد دام
عشــایر را شــروع کردیــم و تــا کنــون 107هــزار
راس دام خریــداری شــده اســت .همچنیــن بــرای
حمایــت از ایــن دامــداران قــرار شــد کــه نهــاده
امانــی بــه آنهــا داده شــود کــه اگــر دامدار عشــایر
یــا روســتایی قصــد نگهــداری از دامــش را داشــت
بتوانــد بــه صــورت امانــی نهــاده بگیــرد و بعــد از
پــروار دام آن را پــس دهــد.

پایان دور اول نشست کمیته تحقیق مشترک ایران و عراق درباره ترور شهید سلیمانی
معــاون امــور بینالملــل قــوه قضائیــه از پایــان
دور اول نشســت کمیتــه تحقیــق مشــترک
تــرور شــهید ســلیمانی و همراهــان ایشــان در
بغــداد خبــر داد.
کاظــم غریــب آبــادی ،معــاون امــور بینالملــل
قــوه قضائیــه و دبیــر ســتاد حقــوق بشــر
در مصاحبــه بــا خبرنــگاران گفــت :بدنبــال
گفتگوهــای ســطح بــاال میــان سیســتم هــای
قضایــی ایــران و عــراق و تــاش هــای دادســتانی
تهــران ،هیــات حقوقــی -قضایــی کشــورمان بــه
ریاســت یکــی از معاونــان دادســتان عمومــی و
انقــاب تهــران دو روز قبــل بــرای شــرکت در
اولیــن نشســت کمیتــه تحقیــق مشــترک تــرور
شــهید ســلیمانی و همراهــان ایشــان عــازم
بغــداد شــد .گفتگوهــای دور اول امــروز بــه
پایــان رســید و طرفیــن تصمیــم گرفتنــد دور
دوم نشســت کمیتــه را تــا یــک مــاه آینــده در
تهــران برگــزار نماینــد.
غریــب آبــادی افــزود :در پایــان ایــن دور از
گفتگوهــا روســای دو هیــات بیانیــه مشــترکی
را نیــز بــه امضــاء رســاندند و ایــن جنایــت
را بــه عنــوان یــک جنایــت جــدی و اقــدام

ناقــض حاکمیــت ملــی عــراق و ناقــض حقــوق
بینالملــل و حقــوق بشــر محکــوم کردنــد و
بــر مقابلــه بــا بــی کیفرمانــی مرتکبیــن ایــن
جنایــت بینالمللــی و لــزوم اقامــه عدالــت
درخصــوص آنــان ،تاکیــد کردنــد.
معــاون امــور بینالملــل قــوه قضائیــه در ادامــه
گفــت :نکتــه مهــم از منظــر حقوقــی ایــن اســت
کــه در ایــن بیانیــه تصریــح شــده اســت جنایــت
مذکــور در زمــان ســفر رســمی ســردار شــهید
ســلیمانی بــه عــراق بــا دعــوت دولــت ایــن
کشــور و بــرای انتقــال پیــام سیاســی دولــت
جمهــوری اســامی ایــران ارتــکاب یافتــه اســت.
غریــب آبــادی بــا اشــاره بــه اینکــه هیــات هــای
طرفیــن در ایــن نشســت در طــول دو روز در
خصــوص موضوعــات دســتورکار و اقدامــات
انجــام شــده تاکنــون و برنامــه هــای پیــش روی
گفتگــو کــرده و بــه تبــادل داده هــا پرداختنــد،
پنــج تفاهــم ایــن نشســت در قالــب بیانیــه
مشــترک را بــه شــرح زیــر اعــام کــرد:
اول ،اتخــاذ تمامــی تدابیــر حقوقــی و قضایــی
ممکــن بــرای تعقیــب و مجــازات عوامــل و عناصــر
دخیــل در جنایــت تــرور شــهید ســلیمانی ،شــهید

ابومهــدی المهنــدس و همراهــان ایشــان ،بویــژه
عوامــل و اتبــاع آمریکایــی دخیــل؛
دوم ،تــداوم و ارتقــای همــکاری دوجانبــه بــرای
تکمیــل تحقیقــات قضایــی در حــال انجــام در
دو کشــور؛
ســوم ،اســتفاده از تمامــی ظرفیــت هــای
موجــود در راســتای ارائــه و تکمیــل اطالعــات
مــورد نیــاز بــر مبنــای موافقــت نامــه همــکاری

ماهیگیری منافقین از کویر زاینده رود

پــس از آنکــه مطالبــه گــری آرام کشــاورزان سـرانجام بــه
همگرایــی مــردم نصــف جهــان بـرای احیــای زاینــده رود
رســید و جمعــه گذشــته  ۲۸آبــان قــاب بــی نظیــری از
همدلــی و متانــت در حافظــه تاریــخ ثبت شــد ،امــروز اما
بدنبــال انتشــار فراخـوان هایــی از ســوی برخــی عناصــر
مشــکوک و نزدیــک بــه ضدانقــاب در شــبکه هــای
مجــازی بــا وجــود اینکــه کشــاورزان پایــان تجمــع خــود
را پــس از  ۱۷روز طبــق توافــق شــورای میــرآب شــرق
و غــرب اصفهــان بــا مســووالن مبنــی بــر «رهاســازی ۵۰
میلیــون متــر مکعــب آب» بطــور رســمی اعــام کــرده
بودنــد ،جمعیتــی حــدود  ۳۰۰تــا  ۴۰۰نفــر در بســتر
زاینــده رود تجمــع کردنــد.
ایــن رخـداد کــه در ســاعات نخســتین صبــح جمعــه به
وقــوع پیوســت در ابتـدا آرام و بــی حاشــیه بــود و مــردم
بــا ســردادن شــعارهایی بــار دیگــر احیــای زاینــده رود را
خواســتار شــدند؛ امــا بتدریــج بــا نمــود برخی تحــرک ها
فضــای ایــن مطالبــه گــری بــه حــق ،ملتهــب شــد.
در ایــن میــان برخــی افــراد کــه هیــچ شــباهتی بــه
کشــاورزان نداشــتند بــا حضــوری مشــکوک و تحریــک
کننــده ســعی در ایجــاد التهــاب در بســتر زاینــده رود
داشــتند.
پــس از تحــرک ایــن افـراد و ایجــاد التهــاب چنــد صــد

نفــره ،پلیــس ب ـرای متفــرق کــردن جمعیــت ناچــار بــه
مداخلــه شــد.
جمعیت مســتقر در بســتر زاینــده رود کــه ابتـدا در حوالی
پــل خواجــو بــود پــس از اقــدام پلیــس بــرای متفــرق
کــردن ،بتدریــج و طــی چنــد مرحلــه بــه ســمت پــل
فردوســی و ســپس ســی و ســه پــل حرکــت کــرد.
در ایــن میــان برخــی افـراد از میــان جمعیــت بــه ســمت
نیروهــای امنیتی و پلیس ســنگ پرتاب کردنــد و در برخی
مســیرهای همجـوار نیــز درگیری هــای لفظی با مامــوران
مشــاهده شــد که بــا خویشــتن داری مامــوران ناجــا همراه
شــد و جمعیــت معترضــان از بســتر زاینــده رود به ســمت
برخــی خیابــان هــای همجـوار حرکــت کردند.
گفتــه مــی شــود در میــان تحریک کننــدگان چند نفــر از
عناصر مشــکوک شناســایی و بازداشــت شــده اند.
در ایــن میــان برخــی شــبکه هــای اجتماعــی و فعــاالن
نزدیــک بــه ضدانقــاب بــا انتشــار فیلــم هایی کــه مربوط
بــه ســال های گذشــته بویژه آبان  ۹۸اســت قصد داشــتند
تجمــع امــروز مــردم اصفهــان را بیــش از آنچــه مشــاهده
مــی شــود تنــش زا توصیــف کنند.
اواســط آبــان مــاه بــود کــه در نزدیکــی پــل خواجو شــاهد
برافراشــتن اولیــن چــادر کشــاورزان شــرق اصفهــان در
حالــی بودیــم کــه بــا گذشــت یــک هفتــه از اســتقرار آنها،
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چــادر دوم از ســوی کشــاورزان غــرب اصفهــان قدعلــم
کــرد و هــر روز بر ســیل جمعیــت مطالبه گـران در حالی
اضافــه مــی شــد کــه بـرای نخســتین بــار مــردم اصفهان
کــه خطــر جــدی فرونشســت زمیــن را از نزدیــک لمــس
و احســاس کــرده بودنــد بــه گــروه دادخواهــان و مطالبــه
گ ـران احیای زاینــده رود پیوســتند.
اوایــل هفتــه جــاری هــم اعضــای صنــف کشــاورزی
اصفهــان ،شــورای میـراب شــرق و شــورای آب بـران غرب
بــه نمایندگــی از جمعیــت  ۴۵۰هـزار نفــر از کشــاورزان
اصفهــان بــا اســتاندار جدیــد و پــا درمیانی آیت اهلل ســید
ابوالحســن مهــدوی ،عضــو مجلــس خبــرگان رهبــری و
امــام جمعــه موقــت اصفهان بــه توافــق رســیدند و بیانیه
ای در هفــت بنــد تنظیــم شــد که در بنــد انتهایی جمع
کــردن چــادر کشــاورزان از بســتر زاینــده رود بــود.
در ایــن میــان حســین وحیـدا عضــو هیات مدیــره صنف
کشــاورزان اصفهــان اعــام کــرد« :کشــاورزان مطالبــات
خــود را طبــق قولــی کــه اســتاندار داده و مصوبههایــی
پیگیــری خواهنــد کــرد و ایــن کشــاورزان در حــال حاضر
هیــچ تجمعــی ندارند».
همچنیــن مطابق بــا بیانیه شــماره پنــج شــورای میرآبها
و آببـران حوضــه زاینده رود از روز شــنبه ششــم آذر طبق
توافقــات بعمــل آمــده ،اجــرای مصوبــات بــا مدیریــت

حقوقــی و قضایــی در امــور کیفــری بیــن ایــران
و عــراق و نیابــت هــای قضایــی صــورت گرفتــه؛
چهــارم ،تــداوم فعالیــت کمیتــه تحقیــق
مشــترک در دو کشــور تــا حصــول اطمینــان
از تکمیــل اطالعــات مــورد نیــاز در تحقیقــات
قضایــی صــورت گرفتــه ،در اســرع وقــت؛
پنجــم ،برگــزاری دور بعــدی نشســت کمیتــه
مشــترک تــا یــک مــاه آینــده در تهــران.

کمیتــه ای مرکــب از نماینــدگان صنــف کشــاورزی
(شــورای میرآبهــا و آبب ـران) و ســازمان جهادکشــاورزی و
شــرکت آب منطقــه ای و اســتانداری شــروع مــی شــود
و گزارشــات لحظــه بــه لحظــه آن اطــاع رســانی خواهــد
شــد.

رسدبیر :محمد ادریسی
دبیر پژوهشی :مجتبی خندان
امور چاپ :چاپخانه ریحان
روابط عمومی09139618098 :

عالم ذر یا عهد و میثاق الهی؛
(بررسی نقاط مبهم عوالم قبل
از دنیا)33
خانم دکتر زهرا حسام محمدی
همانطــور کــه در مطالــب قبلــی بیــان شــد معرفــت
توحیــدی در عمــق وجــود همــه انســانها نهادینــه
شــده ،امــا تحــت تاثیــر عواملــی چــون گنــاه یــا
تعلقــات نفســانی ،مــورد غفلــت قــرار گرفتــه اســت
همانطــور کــه بندگــی ،عبــادت و اطاعــت از فرامیــن
الهــی ،افزایــش ایمــان ،تقــوی و عمــل صالــح ،موجب
تقویــت فطــرت توحیــدی و توجــه دائمــی یــا اکثــری
انســان بــه آن میشــود.
امــا در مــورد ســوال آخــر کــه بیــان میداشــت اگــر
حجــت بــر انســانها بــوده،
هــدف از عالــم ذر ،اتمــام ّ
فرامــوش کــردن آن بــا ایــن هــدف در تعــارض بــوده
و نقــض غــرض بشــمار میآیــد! چگونــه انســانها
میتواننــد در قبــال چیــزی مســئول و مکلّــف باشــند
و در قیامــت مــورد مؤاخــذه قــرار بگیرنــد ،ولــی
چیــزی از آنــرا بــه یــاد نداشــته و برخــاف خواســت
و اراده خــود ،آنــرا کامــا فرامــوش کردهانــد؟ بایــد
گفــت هنــوز هــم افــرادی وجــود دارنــد کــه جزئیــات
عالــم ذر را بــه طــور کامــل بــه خاطــر دارنــد کــه در
رأس آنهــا چهــارده معصــوم قــرار گرفتهانــد کــه
نــه تنهــا علــم کامــل بــه تمــام آن عالــم داشــته و
چیــزی از آنــرا فرامــوش نکردهانــد ،بلکــه ســایرین را
از وجــود ایــن عوالــم و ح ّتــی برخــی خصوصیــات آن
آگاه کردهانــد.
در روایــات متعــددی حضــرت علــی (ع) از وضعیــت
برخــی از اطرافیــان خــود و نحــوه عملکــرد آنهــا در
عالــم ذر خبــر دادهانــد.
همچنیــن شــواهد دیگــری وجــود دارد کــه نشــان
میدهــد عــاوه بــر چهــارده معصــوم ،بعضــی از
عرفــا و اولیــای الهــی در مکاشــفات عرفانــی خــود،
و یــا افــرادی پــاک ســیرت در لحظــات خاصــی از
حــاالت و مشــاهدات روحــی ،بخشــی از صحنههــای
عالــم ذر را بــه شــهود عرفانــی و مشــاهده باطنــی
خــود رؤیــت کردهانــد .هرچنــد اگــر ایــن شــواهد
وجــود نمیداشــت روایــات یادشــده در اثبــات عــدم
فراموشــی اهــل بیــت (ع) نســبت بــه آن عالــم بــرای
مــا کافــی بــود.
امــا فرامــوش کــردن عالــم ذر از دو جهــت قابــل
بررســی اســت:
)5اینکه چه عاملی سبب این فراموشی شده؟
)6اینکــه حکمــت ایــن فراموشــی چیســت و اگــر
آنــرا بــه یــاد داشــته باشــیم ،چــه مشــکلی پیــش
خواهــد آمــد؟
روایــات اســامی عامــل ایــن فراموشــی را خــود
خداونــد معرفــی کــرده اســت .یعنــی ایــن فراموشــی،
نــه بطــور تصادفــی و نــه بــا میــل و اراده انســان ،بلکه
اراده خــدای حکیــم بــر ایــن امــر قــرار گرفتــه کــه
انســانها آنــرا بــه خاطــر نیاورنــد .امــا در مــورد حکمت
ایــن فراموشــی بایــد گفــت خداونــد زندگــی دنیــوی
را محــل امتحــان عبودیّــت بــرای همــه انســانها قــرار
داده اســت .در عالــم ذر ،خداونــد بــه گون ـهای خــود
را آشــکارا بــه همــه انســانها نمایانــد و آدمیــان
چنــان او را مســتقیم و بــدون هیــچ حجابی مشــاهده
کردنــد کــه هیچکــس ،ح ّتــی اگــر هــم میخواســت،
نمیتوانســت ایــن حقیقــت روشــن را ،دســت کــم بــا
زبــان ،انــکار نمایــد .از اینــرو همــگان در پاســخ بــه
ربوبیــت پــروردگار« ،بلــی» گفتنــد .امــا خداونــد در
ّ
دنیــا ،میــان خــدا و خلــق ،حجابهایــی قــرار داده
اســت.

حقوق باالتر از  ۳۳میلیون
تومان خالف قانون است

معــاون ســازمان اداری و اســتخدامی کشــور گفــت:
بــر اســاس قانــون حداکثــر حقــوق ۱۵برابــر حداقــل
حقــوق مصــوب اســت کــه حــدود  ۳۳میلیــون تومان
میشــود و از ایــن ســقف باالتــر نمیتــوان پرداخــت
کــرد.
حســین عــرب اســدی ،معــاون ســازمان اداری و
اســتخدامی کشــور در برنامــه تیتــر امشــب بــا اشــاره
بــه برخــی حقوقهــای نجومــی قانونــی و غیرقانونــی
گفــت :طبــق قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری
(مصــوب ســال  )86مقــرر شــده بــود تمــام عائلــه
دولــت در تمــام دســتگاههای اجرایــی کشــور تحــت
شــمول ایــن قانــون قــرار گیرنــد ،ولــی در طــول ایــن
 14ســال ،حــدود  40درصــد مشــموالن ذیــل ایــن
قانــون مســتثنی شــدند و در حــال حاضــر قانــون
مدیریــت خدمــات کشــوری حاکــم بــر  60درصــد
دســتگاهها اســت.
وی افــزود :بــر اســاس قانــون حداکثــر حقــوق
15برابــر حداقــل حقــوق مصــوب اســت کــه حــدود
 33میلیــون تومــان میشــود و از ایــن ســقف باالتــر
نمیتــوان پرداخــت کــرد.
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 محل دريافت اسناد ارزيابي كيفي :محل دریافت اسناد ،سامانه «ستاد»  www.setadiran.irمـیباشد. مهلت تحويل اسناد ارزيابي كيفي :آخرین مهلت ارسال اسناد ارزیابی ،لغایت ساعت  12مورخ  1400/09/17از طریق سامانه «ستاد»  www.setadiran.irمی باشد. زمان ارسال مدارك مناقصه :پس ازمرحله ارزيابي كيفي ،مناقصه گراني كه حائز حداقل امتياز ارزيابي كيفي شده اند ،در مراحل بعدی مناقصه شرکت مینمایند. رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی الزامی است .قیمتها متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد. زمان گشايش پاكات :در اسناد مناقصه ذكر مي گردد. -6مبلغ برآوردي و پيشنهادي دستگاه مناقصه گزار :به مبلغ  31.287.870.083ريال مي باشد.
 -7پيمانــكاران بايســتي داراي گواهينامــه ايمنــي از اداره كار ،پروانــه کار یــا گواهينامــه صالحيــت در رشــته مربوطــه ،كــد اقتصــادي ،كــد كاربــري پايــگاه ملــي مناقصــات و دارای گواهی
امضــای الکترونیکی در ســامانه  www.setadiran.irباشــند.
مناقصــه گــران مــي تواننــد جهــت كســب اطالعــات بيشــتر بــه وب ســايت پايــگاه اطــاع رســاني  WWW.shana.irمراجعــه و يــا بــا شــماره تلفنهــاي  086- 32412081-4امــور
قراردادهــاي شــركت گاز اســتان مركــزي تمــاس حاصــل فرماينــد .تلفكــس086-32776660 :
آدرس  :اراک  -خیابان امام خمینی ره  -کد پستی  - 38161-4-9367 :صندوق پستی 433 :

روابط عمومي شركت گاز استان مركزي

شناسه آگهی    1225670 :

روابط عمومی روزنامه سراسری سراج

